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Sammanfattning

Från fritidsförvaltningen inkom en skrivelse 2018 med begäran om anslag för genomförandet av
arrangemangen Malmö Triathlon 2018–2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 14
februari 2018, § 71, anslaget och anmodade fritidsförvaltningen att inkomma med ny anhållan
om anslag även för tävlingsarrangemang 2019 och 2020 om detta skulle bli aktuellt.
Fritidsförvaltningen har nu inkommit med ansökan om utbetalning av medel enligt beslutet
ovan (STK-2018-118). Stadskontoret bedömer att ett fortsatt anslag är väl motiverat. Region
Skåne förutsätts lämna bidrag på samma nivå som Malmö stad. Det föreslås att
kommunstyrelsens arbetsutskott anslår begärda medel om 500 tkr avseende aktiviteter år 2019,
och att avropa 1 250 tkr efter genomfört mästerskap i augusti 2020.
Under MINT mötet 29 november 2017 beslutades att ansökan är i linje med Malmö stads
evenemangsstrategi och bedöms således ha en positiv inverka på stadens destinationsutveckling.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 500 tkr till fritidsförvaltningen ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförande av Malmö
Triathlon 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar 1 250 tkr till fritidsförvaltningen ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för genomförandet av Malmö Triathlon 2020 vilka avropas efter
genomfört mästerskap i augusti 2020.
Beslutsunderlag





Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon 2019 och 2020
KS AU beslut 180205 §71 Anslag till Malmö Triathlon 2018 - 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan om utbetalning av medel för
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04
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Beslutet skickas till

Fritidsförvaltningen
Stadskontorets avdelning intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

Från fritidsförvaltningen inkom en skrivelse med begäran om anslag för genomförandet av
arrangemangen Malmö Triathlon 2018–2020. Ansökan beviljades i kommunstyrelsens
arbetsutskott 14 februari 2018, § 71, och anmodade fritidsförvaltningen att inkomma med ny
anhållan om anslag även för tävlingsarrangemang 2019 och 2020 om detta blir aktuellt.
Fritidsförvaltningen har inkommit med ansökan om utbetalning av medel enligt beslut som ovan
(STK-2018-118).
I den tidigare skrivelsen anförs att Svenska Triathlonförbundet, Malmö stad och Event in Skåne,
samt det lokala föreningslivet i Malmö har arbetat upp mycket goda förutsättningar för att nå
målsättningen att hämta hem ett Europamästerskap 2020, vilket nu har lyckats. För att nå
målsättningen om ett internationellt mästerskap i Malmö ansökte Svenska Triathlonförbundet
om stöd över en treårsperiod genom fritidsförvaltningen. För att ha möjlighet att värva ett
Europamästerskap 2020, krävs att tävlingar på Europacup-nivå genomförs 2018 och 2019. För
att genomföra Europacuperna 2018– 2019, samt Europamästerskapet 2020 ansöktes av
Triathlonförbundet hos fritidsförvaltningen om följande destinationsstöd:
2018 – Europacup: 500 tkr
2019 – Europacup: 500 tkr
2020 – Europamästerskap 1 250 tkr
Beslut om Europacup 2019 och Europamästerskap 2020 fattades vid samma tillfälle (hösten
2018). Det beslutades att Malmö erhåller EM 2020, och således behöver stöd för Europacup
2019 ske och för EM 2020 enligt ovan.
Målsättningen är att med tre väl genomförda tävlingar på Europacup nivå (2017, 2018 och 2019)
också ha möjligheten att ansöka om ett Europamästerskap med genomförande 2020, vilket nu är
fallet. Med denna satsning etableras tävlingen ytterligare och får möjlighet att växa som södra
Sveriges största återkommande triathlontävling.
Malmö Triathlon arrangeras första helgen i augusti och omfattar två evenemangsdagar. Det
anordnas i samverkan mellan Svenska Triathlonförbundet, Simklubben RAN, Heleneholms IF
och Europeiska Triathlonförbundet. Malmö Triathlon-arrangemangen har redan en etablerad
organisation och tävlingsteknisk kompetens.
I skrivelsen presenteras en budget för arrangemangen där det så kallade destinationsstödet består
av anslag med samma belopp från Malmö stad och Region Skåne. Malmö stad delfinansierar
evenemangen via fritidsförvaltningen som ansvarar för utbetalning av stöd.
Fritidsförvaltningen ansökte och fick beviljat i kommunstyrelsens arbetsutskott, 14 februari
2018, § 71, stöd om 500 tkr för finansiering av Malmö Triathlon 2018, 500 tkr för finansiering av
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Malmö Triathlon 2019 vid ett positivt besked om Europamästerskap 2020 samt 1 250 tkr till
fritidsförvaltningen för finansiering av Europamästerskap i Triathlon 2020. Nu har
fritidsförvaltningen inkommit med ansökan om utbetalning av medel enligt beslutet ovan och
mot bakgrund av vad som redovisas i tjänsteskrivelse STK-2018-118.
Arrangemangen svarar väl mot KF mål 7 ”En aktiv och kreativ stad”. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 500 tkr till fritidsförvaltningen ur kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar för genomförande av Malmö Triathlon 2019, samt att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja 1 250 tkr till fritidsförvaltningen ur kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar för genomförandet av Malmö Triathlon 2020 vilka avropas
efter genomfört mästerskap i augusti 2020.
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